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tunidade.

Agradeço a todos os meus familiares. Em especial ao meu pai Manoel Eduardo
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Resumo

O objetivo deste trabalho se constitui na criação de uma proposta de
atividades, na disciplina de matemática, para o 6o ano do Ensino Fundamen-
tal, que estimule os estudantes a desenvolver a aprendizagem do conteúdo
de frações, a partir da conscientização da insuficiência dos números naturais
para resolver diversos problemas. Desta forma, elaborou-se um conjunto com
doze atividades, partindo do processo de comparação entre medidas, depois
apresentando alguns dos significados de frações e finalizando com as operações
entre as frações. Para tanto, fez-se uso de materiais dispońıveis à utilização
em sala de aula, de forma lúdica, para resolução dos desafios propostos.
Através destas atividades, torna-se posśıvel aos discentes reconhecer a neces-
sidade do uso das frações para solucionar uma maior quantidade de problemas.

Palavras-chave: Frações, Atividades, Operações com frações.

iii



Abstract

The objective of this work if constitutes in creation a proposal for activities,
in the discipline of mathematics, for the 6th year of Elementary School, that
stimulates the students the develop the learning of the content of fractions,
from the awareness of the insufficiency of the natural numbers for solve several
problems. Thus, we prepared a set with twelve activities, starting by the
comparison between measures, presenting afterward some of the meanings of
fractions and ending with the operations between fractions. For so much, use
has been made of materials available for use in the classroom, of forma ludic,
for resolution of challenges proposed. Through these activities, it becomes
possible students to recognize the necessity of using fractions for solve a
amount larger of problems.

Keywords: Fractions, Activities, Operations with Fractions.
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4.2 Atividade de comparação, adição e subtração com frações . . . . . . . . 42

4.2.1 Atividade 9 - Comparação, adição e subtração de frações com
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Caṕıtulo 1

Introdução

Os Parâmetros Curriculares Nacionais [4] enfatizam que apesar das representações e

operações com números racionais serem conteúdos ministrados nos primeiro e segundo

ciclos do Ensino Fundamental, constata-se que vários estudantes chegam ao terceiro

ciclo do ensino fundamental, sem compreender os diferentes significados, associados aos

números racionais.

O insucesso do ensino das frações possivelmente está relacionado com: a desvincu-

lação do conceito de fração dos assuntos anteriormente estudados; a apresentação das

regras de operações com frações, sem que o estudante compreenda o que está fazendo;

a maior ênfase direcionada pelo professor no estudo das frações para mı́nimo múltiplo

comum e tipos de frações, em relação ao conceito de número fracionário. Esses pro-

blemas identificados no ensino e na aprendizagem dos números fracionários, podem ser

superados ou, pelo menos, minimizados caso sejam adotadas as estratégias propostas

pelos PCN.

Ainda de acordo com os PCN (1998), no terceiro ciclo do ensino fundamental, o

ensino de matemática têm, dentre outros, os objetivos de: levar os estudantes a perce-

ber que os números naturais são insuficientes, para resolver determinadas situações-

problemas, como as que envolvem medidas de uma grandeza e o resultado de uma

divisão; construir e ampliar novos significados para os números racionais, a partir

da sua utilização em contextos sociais, e da construção destes números por meio de

problemas históricos; resolver situações-problemas que envolvam números racionais e

construir novos significados da adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação;

utilizar, interpretar e identificar representações dos números racionais, indicadas por

notações diferentes, relacionando-as aos contextos matemáticos e de outras áreas do

conhecimento; selecionar e utilizar procedimentos de cálculo em função dos problemas

propostos.

1
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Os PCN recomendam que a introdução do conceito de números racionais, esteja

conectada à realidade. Para isso, o docente pode aplicar atividades, de maneira que os

discentes desenvolvam por meio delas, a capacidade para construir os conhecimentos

matemáticos necessários, e dessa interação cooperativa, surjam às soluções para os

problemas apresentados.

Partindo desta premissa, objetivou-se construir neste trabalho, uma nova proposta

de ensino, formatada em um conjunto com doze atividades práticas, que submetam o

estudante a reflexão, num processo natural de construção cognitiva, através de desco-

bertas e da criação de novas estratégias, para resolução de problemas e consequente-

mente, formação de um conhecimento mais solidificado, acerca de frações, baseado na

prática.

O ensino dos números racionais pode basear-se na resolução de situações-problemas,

que envolvem em seus contextos quantidades cont́ınuas, quando sua medida pode as-

sumir infinitos valores entre dados, e quantidades discretas, quando sua medida pode

assumir um número finito de valores entre dois valores dados. Desta forma, essas

quantidades contribuem para a relação de aprendizagem com frações, abordando espe-

cialmente: as diferentes formas de representações e as explorações dos seus diferentes

significados, tais como: a relação parte/todo, quociente e razão.

Como pré-requisito para desenvolverem atividades relacionadas a números fracioná-

rios, os discentes terão que saber realizar corretamente, com os números naturais, as

operações de adição, subtração, multiplicação e divisão.

As atividades de aprendizagem, propostas neste trabalho, sobre frações, são dire-

cionadas aos estudantes, do terceiro ciclo do Ensino Fundamental, que cursam o 6o

ano, cuja faixa etária média é 11 anos de idade. Assim, elaborou-se uma proposta de

trabalho baseada no uso de materiais variados, de forma lúdica, com o intuito de ini-

ciar o processo de aprendizagem apresentando a comparação entre as medidas. Neste

primeiro momento, utilizando a ideia de volume, superf́ıcie plana e comprimento, os

estudantes são conduzidos a perceber que os números naturais, numa correspondência

biuńıvoca, não satisfazem as medidas propostas nos problemas. A partir desta cons-

ciência, o estudante passa a perceber, e fazer uso de uma nova possibilidade numérica,

que são os números fracionários. Na sequência, são colocadas novas atividades que

abordam diferentes significados sobre frações, com a finalidade de expandir o reconhe-

cimento da aplicação de frações em diversas situações. Ao término, são apresentadas

atividades para estimular a prática das operações com frações, através do uso de figuras

geométricas, como elemento facilitador.



Caṕıtulo 2

Atividades introdutórias: Rumo ao

conceito de fração

Nas mais diversas tarefas executadas diariamente, pelas pessoas em todas as partes

do mundo, são exigidas com grande frequência as competências de contar e medir.

Porém, para se medir é preciso estabelecer a comparação entre duas grandezas de

mesma espécie, como dois volumes, dois pesos e dois comprimentos, procurando-se

saber quantas vezes cabem uma determinada grandeza noutra, de acordo com um

padrão único de comparação. Neste contexto, as frações podem ser necessárias na

resolução de diversas atividades.

Antes de iniciar o processo de ensino-aprendizagem do conteúdo de frações, faz-se

necessário o despertar da consciência, de que os números naturais não são suficientes,

para resolver os problemas mais variados que envolvem medidas. Neste contexto é

preciso que a prática pedagógica, busque estratégias para o surgimento de problemas,

os quais não sejam solucionados com apenas números inteiros. Caraça [5], que apresenta

a definição de número fracionário através de medidas, determina três fases no problema

da medida: escolha da unidade, comparação com a unidade e a expressão do resultado

dessa comparação por um número. No decorrer das três atividades propostas, a seguir,

é posśıvel desenvolver a percepção das fases supracitadas.
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2.1 Atividade 1 - Tentando medir o volume de um copo com outros copos 4

2.1 Atividade 1 - Tentando medir o volume de um

copo com outros copos

Tentar preencher com água, todo o interior de um copo cujo volume é de 500ml, que

está completamente vazio, sem que haja transbordamento de água, utilizando para isto

exatamente um número inteiro de copos, completamente cheios de água, cujos volumes

sejam de 200ml.

Objetivos:

• Estabelecer uma unidade de medida, que nesta atividade será um copo comple-

tamente cheio de água, cujo volume seja igual a 200ml;

• Verificar se existe a possibilidade de realizar esta atividade, sem que haja trans-

bordamento de água, de modo que todo o espaço vazio, do interior desse copo com

volume de 500ml, seja preenchido com água, de maneira que caiba exatamente um

volume, correspondente a um número inteiro de copos de 200ml, completamente

cheios de água;

• Perceber empiricamente que nessa atividade não é posśıvel ocupar todo o espaço

vazio desse copo de 500ml, com água, sem que haja transbordamento, de forma

a caber exatamente um volume, correspondente a um número inteiro de copos de

200ml, completamente cheios de água;

• Explorar situações, envolvendo medida de volume, em que os números naturais

não são suficientes para resolvê-las.

Público Alvo:

Estudantes do 6o ano do Ensino Fundamental, de acordo com os PCN.

Pré-requisito:

Os estudantes deverão ter noções de volumes, saber estabelecer correspondência um

a um entre objetos que contenham determinado volume e os números naturais.
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Materiais:

Cinco copos de plástico vazios, cujo volume de cada um seja de 500ml; quinze copos

de plástico, cujo volume de cada um seja de 200ml, de maneira que estejam completa-

mente cheios de água; e cinco bacias de plástico.

Recomendações Metodológicas:

Esta atividade será aplicada em sala de aula, local para o qual, o docente levará to-

dos os materiais necessários para a realização desta atividade, antes dela iniciar, tendo

esta tarefa que ser desenvolvida durante o horário da aula. O professor ficará com um

copo completamente vazio cujo volume seja de 500ml, três copos completamente cheios

de água, tendo cada um volume de 200ml, e uma bacia. A turma será dividida em

quatro grupos, ficando cada grupo afastado dos demais, de maneira que cada grupo,

ficará com um copo completamente vazio cujo volume é de 500ml, e três copos com-

pletamente cheios de água, cujo volume de cada um seja igual a 200ml, e uma bacia.

O professor não deverá dizer aos estudantes, quais são os volumes dos copos desta

atividade.

Dificuldades Previstas:

Após a explicação, por parte do professor para toda a turma, de como os grupos

terão que realizar esta atividade, a dificuldade provável que os estudantes irão encon-

trar, será não conseguir realizar a tarefa com exatamente um número inteiro de copos

de 200ml completamente cheios de água, e dessa forma, tentem apenas completar o

copo de 500ml com uma medida parcial do copo de 200ml, cabendo ao professor exigir

de todos os grupos, que a tarefa seja realizada com exatamente um número inteiro

de copos de 200ml completamente cheios de água, e não seja usado em circunstância

alguma, medida parcial do volume do copo de 200ml, para cumprimento desta tarefa.

Descrição Geral:

Esta atividade terá duração média de 15 minutos. Inicialmente, o docente dividirá

a turma em quatro grupos, determinando a quantidade de estudantes por grupo, tendo

os membros do mesmo grupo, que juntarem as mesas de suas carteiras, para em cima

delas, realizar a atividade, e os grupos deverão ficar separados uns dos outros. Em
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seguida, o professor distribuirá para cada grupo um copo de 500ml vazio, três copos

de 200ml completamente cheios de água e uma bacia (ver Figura 2.1).

Figura 2.1: Materiais de uso da Atividade 1. Fonte: o autor.

Os estudantes deverão tentar preencher com água, todo o interior de um copo cujo

volume é de 500ml, que está completamente vazio, sem que haja transbordamento de

água, utilizando para isso exatamente um número inteiro de copos, completamente

cheios de água, cujos volumes sejam de 200ml.

Assim, terá ińıcio a tentativa, com a transferência do conteúdo completo do primeiro

copo de 200ml para o copo de 500ml, sequencialmente, o aluno transferirá o conteúdo

completo do segundo copo de 200ml para o copo de 500ml, e posteriormente, o conteúdo

completo do terceiro copo de 200ml para o copo de 500ml (ver Figura 2.2).

Figura 2.2: Sequência de ações - Tentativa de preenchimento do copo de 500ml. Fonte:
o autor.

Entretanto, ao transferir o conteúdo completo do terceiro copo para preencher o que
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falta do copo de maior volume, ele perceberá que o copo de 500ml foi transbordado,

não sendo posśıvel realizar a tarefa proposta pelo docente (ver Figura 2.3).

Figura 2.3: Resultado da Atividade 1 - Copo de 500ml transbordado. Fonte: o autor.

Depois do tempo necessário, para que os grupos tentem executar as suas tarefas,

cada grupo selecionará um representante para responder, a seguinte pergunta, referente

à atividade: Nesta atividade, foi posśıvel preencher completamente todo o espaço vazio,

correspondente ao volume do copo de 500ml, sem que houvesse transbordamento de

água, de maneira que coubesse exatamente um volume correspondente, a um número

inteiro de copos de 200ml, completamente cheios de água? Após serem apresentadas

as respostas pelos discentes, o professor deverá explicar porque não foi posśıvel realizar

esta tarefa com sucesso, destacando dentre outros aspectos, que a correspondência um

a um, estabelecida entre os volumes dos copos de 200ml e os números naturais, mostrou

que estes números, não foram suficientes para expressar a resposta desta atividade de

maneira quantitativa, através de um número inteiro. Em seguida, o docente ficará a

disposição da turma para responder aos posśıveis questionamentos.

Posśıveis Continuações ou Desdobramentos:

Para que não se induza no pensamento do estudante, que a dificuldade encontrada

na Atividade 1, se refere exclusivamente, a situações que envolvem volumes, é sugestivo

a apresentação de outra atividade que aborde semelhante adversidade, porém que traga

uma abordagem sobre superf́ıcies planas.
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2.2 Atividade 2 - Tentando colar quadrados em um

retângulo.

Tentar colar, superf́ıcies quadradas de cartolina azul cujos lados sejam iguais a

21cm, numa face de uma superf́ıcie retangular de cartolina branca cuja base seja igual

a 49cm e a altura seja igual a 21cm, de forma que caiba exatamente uma quantidade

correspondente, a um número inteiro destas superf́ıcies quadradas, e não haja sobras,

cortes ou dobras, destas cartolinas, na realização desta atividade.

Objetivos:

• Determinar uma unidade de medida, que nesta atividade será a superf́ıcie quadrada

de cartolina azul cujos lados medem 21cm;

• Averiguar se há possibilidade de executar esta tarefa, sem danificar os objetos

envolvidos, de modo que toda a face, da superf́ıcie retangular de cartolina branca,

escolhida para receber a colagem, seja preenchida somente e exatamente, por um

número inteiro de superf́ıcies quadradas de cartolina azul;

• Constatar experimentalmente, que não existe a possibilidade, nesta atividade,

de toda a face da superf́ıcie retangular de cartolina branca, escolhida para rece-

ber a colagem, ser preenchida somente e exatamente, por um número inteiro de

superf́ıcies quadradas de cartolina azul;

• Explorar situações, envolvendo medida de superf́ıcies planas, em que os números

naturais não são suficientes para resolvê-las.

Público Alvo:

Estudantes do 6o ano do Ensino Fundamental, de acordo com os PCN.

Pré-requisitos:

Os discentes terão que possuir noções de figuras geométricas planas, em especial o

retângulo e o quadrado.



2.2 Atividade 2 - Tentando colar quadrados em um retângulo. 9

Materiais:

Cinco cartolinas brancas retangulares, tendo cada uma, base igual a 49cm e altura

igual a 21cm; quinze cartolinas azuis quadradas, cujos lados medem 21cm; e cinco tu-

bos cheios de cola branca.

Recomendações Metodológicas:

Esta atividade será aplicada em sala de aula, local para o qual, o docente levará to-

dos os materiais necessários para a realização desta atividade, antes dela iniciar, tendo

esta tarefa que ser desenvolvida durante o horário da aula. O professor ficará com uma

cartolina retangular branca, e três cartolinas quadradas azuis, sobre a sua própria mesa

para futuras explicações, a turma será dividida em quatro grupos, ficando cada grupo

afastado dos demais, de maneira que cada grupo ficará com uma cartolina retangu-

lar branca, três cartolinas quadradas azuis e um tubo com cola branca. O professor

não deverá dizer aos estudantes, quais são as dimensões referentes ao retângulo e aos

quadrados desta atividade.

Dificuldades Previstas:

Posteriormente as explicações para toda a turma, pelo docente, de como se deve

fazer esta atividade, as posśıveis dificuldades, que os componentes dos grupos terão

para serem exitosos, será a impossibilidade de realizar a tarefa, utilizando para isto

exatamente um número inteiro de superf́ıcies quadradas de cartolinas azuis, e com isso

haja tentativa por parte de algum grupo, de fazer a colagem das superf́ıcies quadradas

das cartolinas azuis, de qualquer maneira, sobre a face da superf́ıcie retangular da car-

tolina branca escolhida, nesse momento o professor deverá intervir, explicando qual é

a única forma de tentativa aceitável para execução da atividade.

Descrição Geral:

Esta atividade terá duração média de 20 minutos. Inicialmente, o docente dividirá

a turma em quatro grupos, determinando a quantidade de estudantes em cada grupo.

Os membros do mesmo grupo deverão juntar as respectivas carteiras, para realizar a

atividade sobre elas, e os grupos terão que ficar separados uns dos outros. Sequencial-

mente, o professor distribuirá os materiais necessários e explicará a cada grupo como
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será realizada a atividade.

Os estudantes tentarão colar, numa face escolhida de uma superf́ıcie retangular de

cartolina branca, cuja base mede 49cm e altura mede 21cm, quadrados de cartolina

azul cujos lados são iguais a 21cm (ver Figura 2.4), de forma que caiba exatamente

um número inteiro destes quadrados, sendo estes colados um de cada vez, coincidindo

o término de um com o ińıcio do outro, desde de que haja dimensões para colagem,

fazendo coincidir também na colagem, inicialmente as extremidades de ambas as car-

tolinas, a retangular e a quadrada, com as respectivas dimensões de 21cm, de maneira

que não haja sobras, cortes ou dobras, destas cartolinas, em quaisquer situações, na

realização desta atividade.

Figura 2.4: Materiais referentes à Atividade 2. Fonte: o autor.

Assim, terá ińıcio à tentativa da primeira colagem da cartolina quadrada azul numa

face da cartolina retangular branca, devido existir dimensões compat́ıveis para esta co-

lagem, à primeira tentativa será conclúıda. Sequencialmente, o estudante tentará colar

a segunda cartolina quadrada azul, na parte restante da face da cartolina retangular

branca, já que também existem dimensões compat́ıveis para esta colagem, à segunda

tentativa será conclúıda. Porém, como não há dimensões compat́ıveis para que haja co-

lagem inteira da próxima cartolina quadrada azul, na parte restante da face da cartolina

retangular branca, a terceira colagem se tornará imposśıvel (ver Figura 2.5).
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Figura 2.5: Sequência de ações - Tentativa de colagem das cartolinas. Fonte: o autor.

Após os grupos tentarem executar esta tarefa, cada grupo elegerá um representante

para responder, a seguinte pergunta, referente à atividade: Nesta atividade, toda a face

escolhida para receber a colagem nesta cartolina retangular branca, coube exatamente

um número inteiro de vezes a unidade de medida adotada (que nesta atividade foi à

superf́ıcie quadrada da cartolina azul)? Depois de ouvir as respostas dos represen-

tantes, o docente terá que explicar para toda a turma, porque não foi posśıvel ter êxito

na realização desta tarefa, destacando dentre outros aspectos, que a correspondência

um a um, estabelecida entre os quadrados e os números naturais, mostrou que estes

números, não foram suficientes para expressar a resposta desta atividade de maneira

quantitativa, através de um número inteiro. Em seguida, o docente ficará a disposição

da turma para responder aos posśıveis questionamentos.

Posśıveis Continuações ou Desdobramentos:

O estudante ao se deparar com a Atividade 1 e a Atividade 2, pode ainda acreditar

que tais barreiras, impostas nestas atividades, só foram encontradas, porque é algo

restrito apenas para situações que envolvem volumes e superf́ıcies planas, portanto,

é aconselhável a aplicação de outra atividade, que tenha dificuldades parecidas com

aquelas anteriormente enfrentadas, envolvendo medições de comprimentos.

2.3 Atividade 3 - Tentando medir o peŕımetro de

um triângulo com uma corda

Tentar medir o peŕımetro de um triângulo escaleno com vértices A, B e C, mar-

cado no piso plano com fita adesiva, cujos lados são AB = 400cm, BC = 800cm e

CA = 650cm, utilizando para fazer esta medição uma corda esticada medindo 200cm.
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Objetivos:

• Atribuir como unidade de medida o comprimento de uma corda esticada medindo

200cm;

• Conferir se é posśıvel executar esta atividade, sem alterar as medidas pré-esta-

belecidas, de modo que no peŕımetro deste triângulo escaleno, caiba exatamente

um número inteiro de vezes, o comprimento de uma corda esticada de 200cm;

• Averiguar que nesta atividade não é posśıvel, que caiba no peŕımetro deste triân-

gulo escaleno, um número inteiro de vezes a unidade de medida adotada, que é o

comprimento da corda esticada de 200cm;

• Explorar situações, envolvendo medida de comprimentos, em que os números

naturais não são suficientes para resolvê-las.

Público Alvo:

Estudantes do 6o ano do Ensino Fundamental, de acordo com os PCN.

Pré-requisitos:

Os discentes terão que possuir noções de figuras geométricas planas, em especial o

triângulo.

Materiais:

Rolo de fita adesiva com no mı́nimo 2000cm, uma corda que esticada meça 200cm,

cadernos para anotações, canetas, lápis e borrachas.

Recomendações Metodológicas:

Esta atividade deverá ser aplicada, na escola, durante o horário de aula, ficando

a critério do docente a escolha do melhor local para o desenvolvimento desta tarefa,

como a quadra de esportes, pois nela certamente consegue-se construir com fita ade-

siva marcando-se no piso plano este triângulo escaleno. O docente antes de começar a

aula, já deverá ter constrúıdo este triângulo escaleno, com fita adesiva, no piso plano
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escolhido. Assim, ao iniciar a aula, o professor conduzirá a turma para o local escolhi-

do, aonde cada estudante levará os seus respectivos materiais para fazer as anotações

devidas. O professor não deverá dizer para os estudantes, quais são as dimensões da

corda e dos lados do triangulo escaleno nesta atividade.

Dificuldades Previstas:

O professor depois de prestar todos os esclarecimentos referentes à execução da ativi-

dade, os prováveis obstáculos, por parte dos estudantes, serão detectados ao tentarem

medir todo o peŕımetro, pois existe a impossibilidade de conseguir fazer tal medição

usando exatamente um número inteiro de vezes a unidade de medida adotada, com isso

pode ser que os componentes dos grupos tentem utilizar de outras estratégias, porém,

o docente terá que intervir, determinando qual é a única forma de tentativa aceitável

para realização da tarefa.

Descrição Geral:

Esta atividade terá duração média de 20 minutos. Inicialmente, o docente conduzirá

a turma até o local escolhido para a realização desta tarefa, onde estará marcado no piso

plano com fita adesiva o triângulo escaleno, cujos lados são AB = 400cm, BC = 800cm

e CA = 650cm (ver Figura 2.6).

Figura 2.6: Triângulo escaleno marcado no piso plano. Fonte: o autor.
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Ao chegar ao local, o professor determinará os dois discentes voluntários e colabo-

radores, aos quais entregará a corda que esticada possui 200cm, estes dois estudantes

serão os esticadores de corda que realizarão as medições. Enquanto isso, os demais

estudantes ficarão em volta do triângulo escaleno demarcado no piso plano, sem preju-

dicar o desenvolvimento das medições, observando e fazendo as anotações nos cadernos

determinadas pelo professor.

As medições dos lados do triângulo escaleno serão feitas com a corda esticada

(medindo 200cm), sempre em linha reta e paralela, sobre as fitas adesivas marcadas

no piso plano, fazendo coincidir o ponto final da extremidade da corda na medição

anterior, com o ponto inicial da extremidade da corda na medição seguinte. Assim,

terá ińıcio à primeira tentativa de medição do lado AB, começando a partir do vértice

A até o vértice B (ver Figura 2.7).

Figura 2.7: Sequência de ações - Tentativa de medição do lado AB. Fonte: o autor.

Depois de conclúıda a tentativa de medição do lado AB, os estudantes poderão ve-

rificar e anotar em seus cadernos, que este lado possui duas unidades da corda esticada.

Em seguida, será iniciada a tentativa de medição do lado BC, a partir do vértice B

até o vértice C (ver Figura 2.8).
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Figura 2.8: Finalização da tentativa de medição do lado BC. Fonte: o autor.

Posteriormente a conclusão da tentativa de medição do lado BC, os estudantes

poderão verificar, e anotar em seus cadernos, que este lado possui quatro unidades da

corda esticada. Sequencialmente, será iniciada a tentativa de medição do lado CA, a

partir do vértice C até o vértice A (ver Figura 2.9).

Figura 2.9: Finalizando a tentativa de medição do lado CA. Fonte: o autor.

Contudo, na tentativa de medição do lado CA, os estudantes verificarão que esta

medida não será posśıvel ser realizada com somente unidades da corda esticada, pois

este lado possui três unidades da corda esticada mais uma parte menor que a unidade,

dessa forma, os estudantes não conseguirão anotar em seus cadernos, um número inteiro

de unidades da corda que quantifique este lado.

Terminada a tentativa de execução da tarefa, o docente fará para a turma, a seguinte

pergunta, referente à atividade: Nesta atividade, o peŕımetro deste triângulo escaleno,
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mede um número inteiro de vezes a unidade de medida adotada (que nesta atividade foi

à corda esticada medindo 200cm)? Após ouvir as respostas, o docente terá que esclare-

cer para toda a turma, porque esta atividade não foi posśıvel ser realizada com sucesso,

destacando dentre outros aspectos, que a correspondência um a um, estabelecida entre

as medidas com a corda e os números naturais, mostrou que estes números, não foram

suficientes para expressar a resposta desta atividade de maneira quantitativa, através

de um número inteiro. Em seguida, o docente ficará a disposição da turma para res-

ponder aos posśıveis questionamentos.

Posśıveis Continuações ou Desdobramentos:

O estudante ao realizar a Atividade 1, a Atividade 2 e a Atividade 3, constata

que, quer seja em uma dimensão, quer seja em duas dimensões, ou quer seja em três

dimensões, os números naturais não são suficientes para solucionar esses problemas

existentes.

Segundo [8], por volta de 3000 a.C, surgiu no antigo Egito, o conceito de fração.

Naquela época, algumas terras, distribúıdas pelo faraó Sesóstris as margens do Rio

Nilo, eram inundadas, e quando as águas baixavam tinham que ser remarcadas pelos

esticadores de cordas.

Assim, depois de conclúıda a Atividade 3, o docente poderá relatar aos estudantes,

que esta última atividade desenvolvida por eles, se assemelha um pouco, ao que ocorreu

cerca de 3000 a.C com os eǵıpcios, no antigo Egito, quando o faraó Sesóstris, designou

nas margens do Rio Nilo, terras que eram bastante férteis, para serem cultivadas por

agricultores, porém no mês de julho, as terras eram inundadas com a cheia do Rio

Nilo e as marcações das terras arrendadas eram desfeitas, assim, no mês de setembro

quando as águas baixavam, os agrimensores também chamados de esticadores de cordas,

começavam a remarcar os terrenos, fazendo estas medições com cordas esticadas, cuja

unidade de medida já estava determinada, e verificava-se quantas vezes essa unidade de

medida adotada cabia no terreno. Porém, nem sempre os lotes podiam ter seus limites

medidos exatamente por um número inteiro de vezes a unidade de medida previamente

estabelecida, dessa forma, esse tipo de problema, fez surgir à necessidade da criação

de um novo conceito de números, chamado de números fracionários, ou simplesmente

frações.
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A palavra fração é derivada de fractiones, que por
sua vez é a tradução para o latim da palavra árabe
kasr, que significa quebrado. As formas latinas
fractio ou fractiones ruptus, quando da tradução
para o inglês por antigos tradutores, receberam o
nome de broken numbers ou números quebrados,
assim uma fração nada mais é que um número que-
brado. ([6], p. 198)

O professor deverá mostrar aos estudantes, que a parte da corda, referente àquela

que impossibilitou medir o lado CA com apenas quantidades inteiras da corda esticada,

cabe quatro vezes na unidade da corda. Para tanto, basta dobrar a corda inteira ao

meio, e na metade marcar com uma fita, em seguida cada uma destas metades obtidas,

também deverá ser dobrada ao meio e marcada com fita. Dessa maneira, será notório

que a unidade da corda (u) é dividida em quatro partes iguais (a x) (ver Figura 2.10).

Figura 2.10: Subdivisão da unidade da corda. Fonte: o autor.

Assim, o docente solicitará que a medição do peŕımetro do triângulo escaleno seja

realizada novamente pelos discentes, porém dessa vez com uma parte (x), das quatro,

que compõem a unidade da corda (u). Dessa forma, ao se realizar a medição, o lado AB

será igual a 8 partes (iguais a x), o lado BC será igual a 16 partes (iguais a x), e o lado

CA será igual a 13 partes (iguais a x), portanto, o peŕımetro do triângulo escaleno será

obtido pela adição dos seus lados, cuja soma é igual a 37 partes (iguais a x). Porém,

este peŕımetro pode ser quantificado por um número inteiro de partes (iguais a x),

que são 37, e a unidade da corda esticada também pode ser expressa por um número

inteiro de partes (iguais a x), que são 4. Contudo, para saber quantas unidades da

corda esticada cabem neste peŕımetro, basta dividir o peŕımetro pela unidade da corda

esticada, assim, esta divisão equivalerá a dividir 37 por 4, porém o resultado desta

operação não é número inteiro, pois 37 não é diviśıvel por 4, logo, esta divisão pode

ser ainda representada pela forma 37
4
, dessa maneira, surge um número, que possibilita

fazer a medição do peŕımetro, chamado de número fracionário. O docente poderá ainda,

contar para os estudantes, que esta forma de representação usada para simbolizar a

divisão, é a notação de frações que vigora atualmente, e ao longo da história, recebeu

em seu processo de formação, contribuições de alguns povos, como os hindus com o

sistema de numeração decimal, e os árabes com a barra horizontal.



2.4 Apresentando o conceito de fração 18

A notação moderna das frações ordinárias deve-se
aos hindus, que devido a sua numeração decimal
de posição, chegaram a simbolizar mais ou menos
como nós uma fração como 34

1265 , onde 34 é o nu-
merador e 1265 é o denominador. Esta notação foi
depois adotada e aperfeiçoada pelos árabes, que in-
ventaram a famosa barra horizontal. ([10], p. 327)

2.4 Apresentando o conceito de fração

Nesse contexto que envolve segmentos de retas, [5] apresenta uma definição para

números fracionários da seguinte maneira: dados os dois segmentos de reta AB e CD,

em que cada um dos quais se contém um número inteiro de vezes o segmento u, AB

contém m vezes o segmento u e CD contém n vezes o segmento u. Por definição,

diz-se, que a medida do segmento AB, tomando CD como unidade, é o número m
n

, e

escreve-se: AB = m
n
· CD para quaisquer números inteiros m e n, desde que n seja

diferente de zero; caso m seja diviśıvel por n, o número m
n

é o quociente da divisão

que coincide com o número inteiro; portanto se m não for diviśıvel por n, o número m
n

diz-se fracionário. E em qualquer hipótese, esse número m
n

é chamado de racional, o

número m chama-se numerador e o número n chama-se denominador. Em particular,

se n = 1, então AB = m · CD; e se m = n, então m
n

= 1, assim AB = m
n
· CD, que

resulta AB = CD.



Caṕıtulo 3

Atividades de compreensão dos

significados de frações

A noção do conceito de fração e a sua representação são conteúdos ensinados para

os discentes, antes de estudarem matemática no 6o ano do ensino fundamental, porém

muitos estudantes, nas séries anteriores, não apreenderam os significados necessários

que existem sobre as frações e as relações com as suas representações. Deste modo,

propomos que os diferentes significados de frações, como a relação parte/todo, quociente

e razão, indicados pelos PCN, sejam conteúdos abordados com as atividades a seguir.

3.1 Atividade 4 - Pintando partes dos retângulos

Pintar com a mesma cor, cinco partes quaisquer, das seis partes iguais, de um retân-

gulo cuja base mede 18cm e a altura mede 12cm, e determinar o número fracionário

que representa a parte pintada do retângulo em relação ao retângulo todo.

Objetivos:

• Compreender que toda figura geométrica, desta atividade, está dividida em partes

iguais;

• Observar que a parte pintada é menor que o todo;

• Aprender a representar determinada parte do todo através de uma fração;

• Entender o significado da fração como parte do todo.

19
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Público Alvo:

Estudantes do 6o ano do Ensino Fundamental, de acordo com os PCN.

Pré-requisitos:

Identificar que retângulos com as mesmas dimensões são congruentes, saber contar,

escrever e ler números fracionários.

Materiais:

Quatro folhas de papel A4, tendo em cada uma, desenhado um retângulo, cuja base

seja igual a 18cm e a altura igual a 12cm (subdividido em 6 retângulos congruentes,

cada um com base igual a 12cm e a altura igual a 3cm); quatro folhas de papel A4,

tendo em cada uma, desenhado um retângulo, cuja base seja igual a 18cm e a altura

igual a 12cm (subdividido em 6 retângulos congruentes, cada um com base igual a 18cm

e a altura igual a 2cm); e quatro folhas de papel A4, tendo em cada uma, desenhado

um retângulo, cuja base seja igual a 18cm e a altura igual a 12cm (subdividido em 6

retângulos congruentes, cada um com base igual a 6cm e a altura igual a 6cm); quatro

coleções de lápis coloridos; caneta; lápis; e borracha.

Recomendações Metodológicas:

Esta atividade será aplicada em sala de aula, local para o qual, o docente levará

todos os materiais necessários para a realização desta atividade, antes dela iniciar,

tendo esta tarefa que ser desenvolvida durante o horário da aula. O docente ficará com

três folhas destas que possuem os retângulos com as mesmas dimensões, porém com

as subdivisões diferentes, para explicar a turma toda, como realizar esta atividade. A

turma será dividida em três grupos, ficando cada um deles com uma coleção de lápis

colorido e as três folhas que possuem os retângulos com as mesmas dimensões, porém

com as subdivisões diferentes, de forma que os grupos ficarão afastados uns dos outros.

Dificuldades Previstas:

As dificuldades que podem surgir na aplicação desta atividade são referentes à quais

partes devem ser pintadas (se precisam ficar juntas ou separadas), e como tem que ser
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pintadas (se parcialmente ou integralmente), neste caso, o docente deverá orientar que

sejam pintadas cinco partes quaisquer, sendo cada parte pintada integralmente. Os

estudantes poderão ter dificuldade de escrever a fração corretamente, devendo o pro-

fessor orientá-los para escreverem de forma correta.

Descrição Geral:

Esta atividade será realizada em sala de aula e terá duração média de 20 minutos.

Inicialmente, o docente determinará a formação dos três grupos, designando a quan-

tidade de estudantes em cada grupo, e distribuirá os materiais necessários para cada

grupo realizar a atividade.

O professor explicará para toda a turma com os seus próprios materiais, que em

cada uma das folhas, o grupo deverá escolher somente uma cor para pintar às cinco

partes iguais (ver Figura 3.1).

Figura 3.1: Sequências de ações referentes ao preenchimento de partes dos retângulos.
Fonte: o autor.
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Após os grupos realizarem esta atividade, o professor pedirá a cada grupo, que es-

colha um representante, o qual mostrará para toda a turma, como as três folhas foram

pintadas, e solicitará ainda, que este estudante escolha um retângulo que foi pintado,

e escreva no quadro, com os conhecimentos que já adquiriu nas séries anteriores, a

fração que representa a parte colorida do retângulo todo. Posteriormente, é proṕıcio

ao professor mostrar, que neste caso, o todo pôde ser dividido em seis partes iguais, de

maneira que cada parte é representada por 1
6
. O docente deve enfatizar, que a seleção

das 5 partes iguais que foram pintadas nesta atividade, representando o numerador

da fração, e as 6 partes iguais que representa o todo, que é o denominador da fração,

proporcionam a representação da fração 5
6
, em que acima do traço, o numerador, indica

quantas partes foram pintadas, e abaixo do traço, o denominador, indica em quantas

partes iguais o todo foi dividido. É posśıvel destacar ainda, nesta atividade, que existe

como expressar o todo por um número inteiro de vezes a unidade de medida adotada,

algo que nem sempre é posśıvel. Em seguida, o docente ficará a disposição para res-

ponder aos posśıveis questionamentos dos estudantes.

Posśıveis Continuações ou Desdobramentos:

É posśıvel também realizar esta atividade no laboratório de informática da escola,

fazendo com que os próprios estudantes construam nos computadores os retângulos,

pintem as partes requeridas, e ainda, escrevam as frações correspondentes.

A sugestão para outra atividade é utilizar quantidades discretas, como apresentar

a turma um conjunto de bolinhas de mesma densidade, material e volume, com cores

distintas, sendo três amarelas, duas verdes, cinco azuis e seis brancas, solicitando que os

estudantes escrevam as frações, as quais representam as bolinhas amarelas, as bolinhas

verdes, as bolinhas azuis e as bolinhas brancas em relação ao conjunto de bolinhas.

3.2 Atividade 5 - Distribuindo os chocolates

O docente com um recipiente contendo chocolates, de 16g, cuja quantidade seja

igual ao dobro do número de estudantes de uma determinada turma, fará a contagem

destes chocolates juntamente com a turma, e solicitará aos estudantes que escrevam a

fração representante da divisão da quantidade de chocolates pela quantidade de dis-

centes.
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Objetivos:

• Verificar que existem duas variáveis envolvidas no problema: chocolates e estu-

dantes;

• Perceber que o resultado dessa divisão é o quociente;

• Compreender que essa divisão pode ser escrita na forma de uma fração;

• Entender o significado da fração como quociente.

Público Alvo:

Estudantes do 6o ano do Ensino Fundamental, de acordo com os PCN.

Pré-requisitos:

O discente deverá saber realizar corretamente a operação de divisão, escrever e ler

frações.

Materiais:

Chocolates, de 16g, cuja quantidade seja igual ao dobro do número de estudantes

da turma.

Recomendações Metodológicas:

Esta atividade será aplicada em sala de aula, local para o qual, o docente levará to-

dos os materiais necessários para a realização desta atividade, antes dela iniciar, tendo

esta tarefa que ser desenvolvida durante o horário da aula. Os estudantes da turma

ficarão assentados em suas respectivas carteiras, fazendo as anotações nos seus próprios

cadernos, daquilo que o professor determinar.

Dificuldades Previstas:

As dificuldades como escrever a fração com numerador e denominador corretamente,

que representa a divisão, e resolvê-la, obtendo um quociente, possivelmente serão as
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dificuldades que os estudantes enfrentarão, porém, o professor deverá conduzir os es-

tudantes através das explicações, à resposta correta.

Descrição Geral:

Esta atividade será realizada em sala de aula e terá duração média de 15 minutos.

Como exemplificação para esta atividade, atribuiremos à quantidade de trinta e cinco

estudantes numa turma. Inicialmente, o professor contará juntamente com a turma, a

quantidade de chocolates, contidos no interior de um recipiente, que neste caso serão

setenta chocolates (ver Figura 3.2).

Figura 3.2: Contagem dos chocolates um a um. Fonte: o autor.

Em seguida, outra contagem será feita para saber quantos discentes têm na turma,

que neste caso serão trinta e cinco estudantes (ver Figura 3.3).
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Figura 3.3: Contando os estudantes um a um. Fonte: Adaptado de [1].

Terminada essa dupla contagem, o professor pedirá para cada discente, escrever no

seu respectivo caderno, a fração que representa a quantidade de chocolates dividida

pela quantidade de estudantes. Depois disso, o docente perguntará qual é o numerador

(referente à quantidade de chocolates) e o denominador (referente à quantidade de

estudantes) da fração, e ainda o resultado dessa divisão, que neste caso será 70
35

= 2.

Na sequência, o professor separará os chocolates, em grupos de dois, de acordo com

o resultado obtido pela divisão, que será a quantidade igualmente destinada a cada

estudante (ver Figura 3.4).

Figura 3.4: Organização dos chocolates para distribuição entre os estudantes. Fonte:
Adaptado de [1].
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Todos estes passos são importantes serem explicados pelo professor durante esta

atividade, com o intuito de haver a compreensão por parte dos estudantes, que esta

fração, envolve duas grandezas distintas, uma no seu numerador e outra no seu de-

nominador, cujo significado é o quociente, ou seja, o resultado obtido da operação de

divisão, que nesta atividade é o número 2, representando a quantidade de chocolates a

ser entregue para cada estudante (ver Figura 3.5).

Figura 3.5: Cada estudante recebe dois chocolates. Fonte: Adaptado de [1].

Posśıveis Continuações ou Desdobramentos:

As sugestões são criar outras atividades envolvendo quantidades cont́ınuas, como

dividir igualmente 4 barras iguais de chocolate para 5 crianças, nesta atividade cada

uma, das quatro barras, deverá ser dividida em 5 partes iguais, ao todo serão formados

20 partes iguais, porém para realizar esta distribuição de maneira igualitária, cada

criança ficará com 4 partes iguais, implicando que a parte restante será igual a zero,

ou seja, o resto desta divisão é igual a zero, logo, tem-se neste caso o significado de

quociente como sendo o número r tal que 4 = 5 · r, esta é uma situação que apesar da

representação da fração ser 4
5
, possui um significado diferente de parte do todo, em que

são tomadas 4 partes do todo (que são 5 partes iguais), ou seja, existindo apenas uma

barra de chocolate, esta será dividida em cinco partes iguais, de maneira que quatro

partes são tomadas, restando 1 parte, o que caracteriza a diferença para o significado

de quociente cujo resto foi igual a zero.
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3.3 Atividade 6 - Contando os soldadinhos

A turma será dividida em três grupos A, B e C. O Grupo A possuidor de uma

coleção contendo 40 soldadinhos de plástico, terá que doar 2
5

desta coleção para o Grupo

B. Da quantidade de soldadinhos de plástico recebida pelo Grupo B, 3
8

será entregue

ao Grupo C. Da quantidade de soldadinhos de plástico recebida pelo Grupo C, 1
2

será

entregue ao Grupo A, finalizando esta atividade.

Objetivos:

• Apresentar problemas com números fracionários envolvendo as operações de di-

visão, multiplicação e adição;

• Perceber o processo transformador desempenhado pela fração;

• Compreender o resultado de cada operação, como sendo um número que quan-

tifica, e não altera a identidade inicial dos objetos envolvidos, nesta atividade.

Público Alvo:

Estudantes do 6o ano do Ensino Fundamental, de acordo com os PCN.

Pré-requisitos:

Efetuar corretamente contagem, adição, multiplicação e divisão.

Materiais:

Quarenta soldadinhos de plástico, caderno, lápis e borracha.

Recomendações Metodológicas:

Esta atividade será aplicada em sala de aula, local para o qual, o docente levará

todos os materiais necessários para a realização desta atividade, antes dela iniciar,

tendo esta tarefa que ser desenvolvida durante o horário da aula. O professor dividirá

a turma em três grupos, que serão: o Grupo A, o Grupo B e o Grupo C, os quais

ficarão afastados uns dos outros, porém os componentes de cada grupo permanecerão

juntos.
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Dificuldades Previstas:

Após o professor explicar para cada grupo, como desenvolver a sua respectiva ativi-

dade, as dificuldades possivelmente encontradas pelos discentes, serão as efetuações

corretas das operações de adição, multiplicação e divisão, as quais o professor deverá

prestar os esclarecimentos necessários a fim de que existam respostas corretas.

Descrição Geral:

Esta atividade será realizada em sala de aula e terá duração média de 20 minutos.

Inicialmente, o docente dividirá a turma em três grupos, que serão: o Grupo A, o Grupo

B e o Grupo C, especificando quantos componentes cada grupo terá. Os componentes

dos três grupos ficarão juntos, porém os grupos ficarão separados uns dos outros.

O professor entregará uma coleção com 40 soldadinhos de plástico (ver Figura 3.6)

ao Grupo A, e solicitará que 2
5
dessa coleção seja entregue ao Grupo B.

Figura 3.6: Coleção com 40 soldadinhos. Fonte: o autor.
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O docente deverá orientar o Grupo A, que a fração 2
5
, da coleção, está solicitando que

a cada grupinho de 5 soldadinhos, 2 sejam separados e entregues ao Grupo B. Assim,

a orientação do professor será para que o Grupo A, forme grupinhos de acordo com a

quantidade especificada no denominador da fração, que neste caso são 5 soldadinhos

(ver Figura 3.7).

Figura 3.7: Formação de 8 grupinhos com 5 soldadinhos cada. Fonte: o autor.

Neste momento, o docente mostrará para o Grupo A, que a operação de divisão

está presente nesta atividade, pois a coleção com 40 soldadinhos está sendo dividida

em grupinhos com 5 soldadinhos, resultando em 8 grupinhos. Em seguida, de cada

grupinho formado, deve se separar, a quantidade determinada pelo numerador da

fração, que neste caso são 2 soldadinhos (ver Figura 3.8).
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Figura 3.8: Separação de 2 soldadinhos dos grupinhos de 5. Fonte: o autor.

Dando continuidade à tarefa, o Grupo A, irá juntar 8 grupinhos com 2 soldadi-

nhos cada, sendo conveniente neste momento, o professor mostrar que existem duas

possibilidades de resolução para esta etapa, uma é através da operação de adição (2 +

2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 16), e a outra pela operação de multiplicação (8 · 2 = 16),

totalizando 16 soldadinhos (ver Figura 3.9).

Figura 3.9: Formação de novo grupinho com 16 soldadinhos. Fonte: o autor.

Assim, seguindo essa sequência de passos orientada pelo professor, o Grupo A obterá

como resposta 16 soldadinhos, que serão entregues por um componente do Grupo A,

ao Grupo B.
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O Grupo B terá que repassar, para o Grupo C, 3
8
dos 16 soldadinhos recebidos.

O docente deverá instruir o Grupo B, que a fração 3
8
, desta quantidade recebida, está

se referindo que a cada grupinho de 8 soldadinhos, 3 sejam separados e entregues ao

Grupo C. Assim, a orientação do professor será para que o Grupo B, forme grupinhos

de acordo com a quantidade determinada no denominador da fração, que neste caso

são 8 soldadinhos (ver Figura 3.10).

Figura 3.10: Formação de 2 grupinhos com 8 soldadinhos cada. Fonte: o autor.

Este é o momento proṕıcio para o professor mostrar ao Grupo B, que a operação

de divisão está contida nesta atividade, pois os 16 soldadinhos estão sendo divididos

em grupinhos com 8 soldadinhos, resultando em 2 grupinhos. Posteriormente, de cada

grupinho formado, deve se separar, a quantidade especificada pelo numerador da fração,

que neste caso, são 3 soldadinhos (ver Figura 3.11).

Figura 3.11: Separação de 3 soldadinhos dos grupinhos de 8. Fonte: o autor.

Continuando à tarefa, o Grupo B, irá juntar 2 grupinhos com 3 soldadinhos cada,

sendo conveniente neste momento, o professor apresentar as duas possibilidades de

resolução para esta etapa, uma é através da operação de adição (3 + 3 = 6), e a outra

pela operação de multiplicação (2 · 3 = 6), totalizando 6 soldadinhos (ver Figura 3.12).
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Figura 3.12: Formação de novo grupinho com 6 soldadinhos. Fonte: o autor.

Dessa maneira, seguindo todos esses passos orientados pelo docente, o Grupo B

obterá como resposta 6 soldadinhos, que serão entregues por um componente do Grupo

B, ao Grupo C.

Na sequência, o professor requisitará ao Grupo C, que deste total de 6 soldadinhos

recebidos, sejam repassados 1
2
para o Grupo A. O docente orientará o Grupo C, que

a fração 1
2
, desta quantidade recebida, está se referindo que a cada grupinho de 2

soldadinhos, 1 seja separado e entregue ao Grupo A. Assim, a instrução do docente

será para que o Grupo C, forme grupinhos de acordo com a quantidade designada no

denominador da fração, que neste caso são 2 soldadinhos (ver Figura 3.13).

Figura 3.13: Formação de 3 grupinhos com 2 soldadinhos cada. Fonte: o autor.

Esta é a ocasião para o professor mostrar ao Grupo C, que a operação de divisão

está presente na atividade, pois 6 soldadinhos estão sendo divididos em grupinhos com

2 soldadinhos, resultado em 3 grupinhos. Sequencialmente, de cada grupinho formado,
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deve se separar, a quantidade referenciada pelo numerador da fração, que neste caso,

é 1 soldadinho (ver Figura 3.14).

Figura 3.14: Separação de 1 soldadinho dos grupinhos de 2. Fonte: o autor.

Prosseguindo na realização da tarefa, o Grupo C, irá juntar 3 grupinhos com 1 sol-

dadinho cada, sendo proṕıcio neste momento, o professor apresentar as duas possibili-

dades de resolução para esta etapa, uma é através da operação de adição (1+1+1 = 3), e

a outra pela operação de multiplicação (1·3 = 3), totalizando 3 soldadinhos (ver Figura

3.15).

Figura 3.15: Formação de novo grupinho com 3 soldadinhos. Fonte: o autor.

Seguindo estas orientações do professor, o Grupo C, obterá como resposta 3 solda-

dinhos, os quais serão entregues por um componente Grupo C ao Grupo A, finalizando

assim esta atividade.

Posteriormente a conclusão da atividade, o docente deverá reforçar os aspectos

relevantes do significado da fração, ressaltando as transformações ocorridas, com as

operações de divisão, multiplicação e adição envolvidas, além da manutenção da iden-

tidade dos objetos utilizados. Por fim, os questionamentos dos alunos, podem ser feitos
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ao professor, para as elucidações necessárias.

Posśıveis Continuações ou Desdobramentos:

É sugestivo ainda, realizar outras tarefas em que sejam exigidas operações envol-

vendo frações, de modo que as quantidades cont́ınuas presentes na atividade sejam

reduzidas ou ampliadas.

3.4 Atividade 7 - Preparando um suco

O docente preparará um suco na sala de aula. Nessa atividade, serão utilizados

500g de polpa de fruta congelada e 1000ml de água potável, ambos serão misturados,

dentro de uma jarra de plástico transparente com volume de 2 litros, até se obter o

suco de fruta homogêneo.

Objetivos:

• Reconhecer o significado de razão em uma representação fracionária;

• Identificar a fração como ı́ndice comparativo entre duas grandezas distintas;

• Aprender a fazer a leitura da razão a
b

para esta atividade, na forma: a por b;

• Entender que para a fração como razão, não existe uma relação necessariamente

com uma determinada unidade ou com o todo.

Público Alvo:

Estudantes do 6o ano do Ensino Fundamental, de acordo com os PCN.

Pré-requisitos:

Possuir noções de grandezas e unidades de medida.



3.4 Atividade 7 - Preparando um suco 35

Materiais:

500g de polpa de fruta congelada, uma garrafa com 1000ml de água potável, uma

jarra de plástico transparente com volume de 2 litros, uma colher e uma tesoura sem

ponta.

Recomendações Metodológicas:

Esta atividade será aplicada em sala de aula, local para o qual, o docente levará

todos os materiais necessários para a realização desta atividade, antes dela iniciar,

tendo esta tarefa que ser desenvolvida durante o horário da aula. Estes materiais serão

colocados sobre a mesa do professor, onde será feita toda a atividade. Os discentes

ficarão todos assentados, em suas respectivas carteiras, observando atenciosamente as

explicações do professor e fazendo em seus cadernos as anotações requisitadas.

Dificuldades Previstas:

As posśıveis dificuldades, que poderão surgir durante, ou após a atividade, são

aquelas referentes à qual quantidade deve ficar no numerador, e no denominador da

fração, o professor deverá explicar que se trata de uma fração como ı́ndice comparativo,

e mostrar as posśıveis alternâncias, das quantidades entre numerador e denominador,

qual significado apresenta.

Descrição Geral:

Esta atividade será realizada em sala de aula e terá duração média de 15 minutos.

Inicialmente, o docente determinará que todos os estudantes fiquem assentados, em

suas carteiras, observando a atividade que o professor realizará, sobre a mesa dele.

Como exemplificação, para a realização desta atividade, serão utilizados 500 gramas de

polpa de uva congelada, contidos em 5 pacotes, contendo em cada pacote 100 gramas.

Assim, o professor abrirá o primeiro pacote, e despejará no interior da jarra plástica

transparente vazia, o conteúdo de 100 gramas da polpa de uva congelada, e desta mesma

forma procederá na sequência, até obter no interior desta jarra plástica transparente,

500 gramas de polpa de uva congelada (ver Figura 3.16).
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Figura 3.16: Sequência de ações - União das polpas de fruta congeladas. Fonte: o
autor.

Sequencialmente, o professor colocará 1000 mililitros de água potável, no interior

desta jarra de plástico transparente, que contém os 500 gramas de polpa de uva conge-

lada, e misturará com uma colher até obter um ĺıquido homogêneo (ver Figura 3.17).

Figura 3.17: Sequência de ações - Introdução de água na jarra junto às polpas de frutas
congeladas. Fonte: o autor.

Na sequência, o professor determinará que os estudantes escrevam uma fração na

qual o numerador seja 500g, referente à quantidade de polpa de uva congelada, e o de-

nominador seja 1000ml, referente à quantidade de água potável. Após isso, o docente

terá que explicar que esta fração possui grandezas distintas, e representa um ı́ndice

comparativo entre elas, fazendo com que esta fração tenha um significado de razão, e

possa neste caso ser lida como: quinhentos gramas por mil mililitros.
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Posśıveis Continuações ou Desdobramentos:

Devido o significado da fração como razão ser mais abrangente, pois aborda casos

em que o ı́ndice comparativo é estabelecido entre grandezas de mesma espécie, é suges-

tivo à aplicação de uma atividade, como fazer uma rifa na escola, e verificar a fração

correspondente, daquela pessoa que comprou mais rifas em relação ao número total de

rifas vendidas.



Caṕıtulo 4

Atividades envolvendo operações

com frações

Neste caṕıtulo serão apresentadas atividades envolvendo: frações equivalentes; com-

paração, adição e subtração com frações; número misto; multiplicação com frações; e

divisão com frações.

4.1 Atividade de frações equivalentes

De maneira geral, dados os números fracionários a
b

e g
h
, com g = a · k e h = b · k,

sendo k um número natural qualquer não nulo, pode-se afirmar que: a
b

= g
h
. As frações

equivalentes mesmo sendo escritas de modos diferentes representam a mesma parte

do inteiro. Essa ideia de frações equivalentes é uma das mais importantes sobre as

frações, pois a partir delas diversas comparações, adições, subtrações e divisões com

frações podem ser realizadas, além de auxiliar na resolução de problemas que envolvem

razões e proporções. Assim, propomos que o entendimento de frações equivalentes seja

abordado na atividade a seguir.

4.1.1 Atividade 8 - Pintando partes dos ćırculos

Na figura de um ćırculo dividido em partes iguais, deve-se pintar uma determinada

quantidade de partes, que serão especificadas pelo professor, de modo que estas partes

pintadas estejam todas juntas.

38
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Objetivos:

• Reconhecer, pelo significado de fração parte/todo, partes iguais do todo, nas

figuras dos ćırculos;

• Compreender que as frações são equivalentes quando representam a mesma quan-

tidade;

• Identificar com frações escritas de modos diferentes partes iguais.

Público Alvo:

Estudantes do 6o ano do Ensino Fundamental, de acordo com os PCN.

Pré-requisitos:

O discente deverá saber fazer a leitura das frações, ter noções sobre ćırculo, e es-

crever as frações corretamente referentes a uma determinada parte do todo.

Materiais:

Cinco folhas de papel A4 branco, de maneira que em cada folha tenha desenhado

um ćırculo de raio igual a 9cm, de modo que em uma folha o ćırculo esteja dividido

em duas partes iguais, em outra folha o ćırculo esteja dividido em quatro partes iguais,

em outra folha o ćırculo esteja dividido em seis partes iguais, em outra folha o ćırculo

esteja dividido em oito partes iguais e em outra folha o ćırculo esteja dividido em dez

partes iguais. E cinco coleções de lápis coloridos.

Recomendações Metodológicas:

Esta atividade será aplicada em sala de aula, local para o qual, o docente levará to-

dos os materiais necessários para a realização desta atividade, antes dela iniciar, tendo

esta tarefa que ser desenvolvida durante o horário da aula. O docente dividirá a turma

em cinco grupos, os quais deverão permanecer separados uns dos outros, porém com

os seus componentes juntos.
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Dificuldades Previstas:

As posśıveis dificuldades que poderão existir são as interpretativas, pois pode ser

que ao pintarem as quantidades determinadas, não as pintem integralmente todas jun-

tas, cabendo ao professor, durante a execução da tarefa, averiguar em cada grupo os

posśıveis erros e os corrigir.

Descrição Geral:

Esta atividade será realizada em sala de aula e terá duração média de 15 minutos.

Inicialmente, o docente dividirá a turma em cinco grupos, determinando a quantidade

de componentes que cada grupo terá. Em seguida, o professor distribuirá as cinco

folhas aleatoriamente, de modo que cada grupo ficará com uma única folha. O grupo

que ficar com o ćırculo dividido em duas partes iguais, pintará uma das partes. O

grupo que ficar com o ćırculo dividido em quatro partes iguais, pintará duas partes que

ficarão juntas. O grupo que ficar com o ćırculo dividido em seis partes iguais, pintará

três partes que ficarão todas juntas. O grupo que ficar com o ćırculo dividido em oito

partes iguais, pintará quatro partes que ficarão todas juntas. O grupo que ficar com

o ćırculo dividido em dez partes iguais, pintará cinco partes que ficarão todas juntas.

Desse modo, os grupos iniciarão a atividade de pintura nos ćırculos (ver Figura 4.1).

Figura 4.1: Preenchimento de partes fracionadas. Fonte: o autor.

Depois de conclúıda a execução desta tarefa, cada grupo selecionará um componente

que virá ao quadro, mostrará para toda a turma o resultado do desenho, e escreverá a

fração que representa a parte pintada do todo (ver Figura 4.2).
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Figura 4.2: Panorama das figuras pintadas correspondentes as suas frações. Fonte: o
autor.

Posteriormente, o docente explicará que aquelas frações são chamadas de frações

equivalentes, pois mesmo sendo frações escritas de modos diferentes, representam a

mesma parte do inteiro, e podem ser comparadas através do sinal de igualdade.

Assim, o professor escreverá no quadro a relação simbólica de equivalência en-

tre as frações que representam as mesmas partes pintadas nas figuras dos ćırculos:
1
2
= 2

4
= 3

6
= 4

8
= 5

10
. O docente deverá ainda, explicar a existência da simplificação

de frações na forma: 2
4
= 2÷2

4÷2 = 1
2
, 3
6
= 3÷3

6÷3 = 1
2
, 4
8
= 4÷4

8÷4 = 1
2
, 5
10

= 5÷5
10÷5 = 1

2
, e

atentar para que: 1
2
= 1·2

2·2 =
2
4
, 1
2
= 1·3

2·3 =
3
6
, 1
2
= 1·4

2·4 =
4
8
, 1
2
= 1·5

2·5 =
5
10
, isso sugere que

quando dividimos, ou multiplicamos, o numerador e o denominador de uma determi-

nada fração pelo mesmo número natural, desde que este seja diferente de zero, obtém-se

uma fração equivalente, relativa a fração dada, representando um mesmo número. Para

finalizar, o docente estará disposto para responder aos questionamentos dos estudantes.

Posśıveis Continuações ou Desdobramentos:

É posśıvel também realizar esta atividade no laboratório de informática da escola,

fazendo com que os próprios estudantes construam nos computadores os ćırculos, pin-

tem as partes requeridas, e ainda, escrevam as frações correspondentes.

Outras sugestões são aplicar atividades que mostrem as frações equivalentes, com o

significado de razão, como estabelecendo a relação entre dois ingredientes na preparação

de um bolo de coco da seguinte forma: 100g de coco ralado está para 250g de margarina,

200g de coco ralado está para 500g de margarina, 300g de coco ralado está para 750g

de margarina.
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4.2 Atividade de comparação, adição e subtração

com frações

Segundo os PCN [4], uma comparação do tipo: 1
2

> 1
3

parece ser contraditória

para vários estudantes, pois estão acostumados a compreender a desigualdade com

números naturais, como 3 > 2. De modo geral, as frações equivalentes podem facilitar

a compreensão das resoluções de comparações, adições e subtrações com frações. Nessa

perspectiva, a atividade seguinte abordará tais situações.

4.2.1 Atividade 9 - Comparação, adição e subtração de frações

com retângulos

O professor aplicará uma atividade usando retângulos congruentes, fazendo as

seguintes perguntas, em sala de aula, para a turma: Qual destas duas frações é a

maior 1
2

ou 1
3
? Qual é o número fracionário obtido quando subtráımos a menor da

maior destas frações? Qual é a fração correspondente a 1
2

+ 1
3

?

Objetivos:

• Verificar através das partes pintadas nas figuras qual é a maior fração;

• Propor que as frações com denominadores distintos sejam substitúıdas por frações

equivalentes, que possuam o mesmo denominador;

• Perceber que as figuras geométricas representativas das frações equivalentes, com

mesmo denominador, facilita a compreensão na comparação, adição e subtração

com frações.

Público Alvo:

Estudantes do 6o ano do Ensino Fundamental, de acordo com os PCN.

Pré-requisitos:

O estudante deverá saber fazer a leitura das frações, ter conhecimento de frações

equivalentes, divisão, adição, subtração, multiplicação, e utilizar corretamente os śım-

bolos de <, > e =.
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Materiais:

Uma folha de papel A4, contendo um retângulo cuja base seja igual a 24cm e altura

seja igual a 4cm, dividido em dois retângulos congruentes (tendo cada um deles base

igual a 12cm e a altura igual a 4cm); uma folha de papel A4, contendo um retângulo

cuja base seja igual a 24cm e altura seja igual a 4cm, dividido em três retângulos con-

gruentes (tendo cada um deles base igual a 8cm e a altura igual a 4cm); e duas folhas

de papel A4, contendo em cada uma, um retângulo cuja base seja igual a 24cm e altura

seja igual a 4cm, dividido em seis quadrados congruentes (tendo cada um deles lados

iguais 4cm).

Recomendações Metodológicas:

Esta atividade será aplicada em sala de aula, local para o qual, o docente levará to-

dos os materiais necessários para a realização desta atividade, antes dela iniciar, tendo

esta tarefa que ser desenvolvida durante o horário da aula. O docente dividirá a turma

em dois grupos, o Grupo A e o Grupo B, os quais permanecerão separados, porém com

os seus respectivos componentes juntos.

Dificuldades Previstas:

As prováveis dificuldades, enfrentadas pelos estudantes, será compreender porque

tem que reduzir as frações ao mesmo denominador, cabendo ao professor mostrar qual

é o intuito dessa estratégia.

Descrição Geral:

Esta atividade será realizada em sala de aula e terá duração média de 25 minutos.

Inicialmente, o professor escreverá no quadro a seguinte pergunta: Qual das frações

é o maior 1
2

ou 1
3
? Sequencialmente, o docente ordenará para aqueles estudantes que

acreditam ser 1
2

a resposta correta formarem o Grupo A, e determinará aos que acham

ser 1
3

a resposta correta formarem o Grupo B. Caso todos discentes acreditem ser

apenas uma destas duas a maior fração, o docente fará a divisão da turma em dois

grupos, determinando a quantidade de estudantes em cada grupo. Na sequência, o

professor entregará, ao Grupo A, a figura do retângulo dividido em duas partes iguais,

e solicitará que se pinte somente uma das partes com a cor vermelho, e ao Grupo B
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entregará a figura do retângulo dividido em três partes iguais e pedirá que se pinte uma

das partes, que fica na extremidade, com a cor azul (ver Figura 4.3).

Figura 4.3: Processo de pintura da parte fracionada dos retângulos. Fonte: o autor.

Depois desta parte da tarefa conclúıda, o docente receberá as duas figuras dos gru-

pos, e as colocará uma abaixo da outra, fazendo coincidir as respectivas extremidades

das partes pintadas dos retângulos, de modo que ao mostrar para a turma as figuras

fiquem viśıveis. Será notório, que a parte pintada de vermelho será maior, em relação

à parte pintada de azul (ver Figura 4.4).

Figura 4.4: Comparação de duas figuras fracionadas. Fonte: o autor.
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Dessa forma, a primeira pergunta está respondida, pois os estudantes poderão cons-

tatar que a fração 1
2

> 1
3
, sendo esta desigualdade escrita, por algum discente do Grupo

A, no quadro, e por todos os estudantes nos cadernos.

Em seguida, o docente explicará aos discentes, que quando as frações possuem

denominadores distintos, existe a possibilidade de se obter frações equivalentes, com o

mesmo denominador, o qual pode ser o produto, obtido pela multiplicação dos deno-

minadores diferentes, que neste caso é 2 · 3 = 6. Assim, o docente escreverá no quadro:
1
2
= 1·3

2·3 =
3
6
e 1
3
= 1·2

3·2 =
2
6
, tendo todos os estudantes que escreverem o mesmo em seus

respectivos cadernos. Dando continuidade, o professor entregará desta vez ao Grupo

A, outra figura do retângulo dividido em seis partes iguais, e solicitará que, com lápis

grafite, sejam pintadas três partes, de modo que estas fiquem juntas em alguma das

extremidades deste retângulo (ver Figura 4.5).

Figura 4.5: Processo de pintura de partes fracionadas do retângulo. Fonte: o autor.

Posteriormente, o professor receberá a figura do retângulo, com as três partes pin-

tadas com lápis grafite, e a colocará embaixo da figura do retângulo com a parte

pintada de vermelho, fazendo coincidir as respectivas extremidades das partes pintadas

dos retângulos, de modo que ao mostrar para a turma, as figuras fiquem viśıveis (ver

Figura 4.6).
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Figura 4.6: Comparação de duas figuras fracionadas equivalentes. Fonte: o autor.

A turma ao averiguar essa comparação, poderá constatar que: 1
2
= 3

6
= 1·3

2·3 , pois as

partes coloridas se referem à mesma parte do inteiro.

O docente entregará ao Grupo B, outro retângulo dividido em seis partes iguais,

e determinará que sejam pintados, com lápis grafite, duas partes de modo que estas

fiquem juntas em alguma das extremidades deste retângulo (ver Figura 4.7).

Figura 4.7: Processo de pintura de partes fracionadas do retângulo. Fonte: o autor.

Dando continuidade, o docente receberá a figura do retângulo, com as duas partes

pintadas com lápis grafite, e a colocará embaixo da figura do retângulo com a parte

pintada de azul, fazendo coincidir as respectivas extremidades das partes pintadas dos

retângulos, de modo que ao mostrar para a turma as figuras fiquem viśıveis (ver Figura

4.8).
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Figura 4.8: Comparação de duas figuras fracionadas equivalentes. Fonte: o autor.

A turma ao verificar essa comparação, poderá constatar que: 1
3

= 2
6

= 1·2
3·2 , pois as

partes coloridas se referem à mesma parte do inteiro.

Sequencialmente, o professor colocará as figuras, desses retângulos anteriormente

pintados com grafite, uma abaixo da outra, fazendo coincidir as respectivas extremi-

dades das partes pintadas dos retângulos, de modo que ao mostrar para a turma, as

figuras fiquem viśıveis (ver Figura 4.9).

Figura 4.9: Comparação de duas figuras fracionadas. Fonte: o autor.

A turma poderá perceber que 3
6

> 2
6
, esta desigualdade será escrita no quadro pelo

professor e pelos estudantes nos cadernos. Nesse momento, o professor deverá fazer a

observação, que quando as frações possuem os denominadores iguais, a maior fração
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será aquela que possui o maior numerador.

Continuando essa atividade, a próxima etapa será resolver a operação 1
2
− 1
3
, que tem

o mesmo significado que resolver a operação 3
6
− 2

6
. Dessa forma, o docente devolverá

ao Grupo A, a figura do retângulo dividido em seis partes iguais com as três partes

pintadas de lápis grafite, na sequência, o professor escolherá um componente do Grupo

B, que deverá ir com uma borracha ao Grupo A, receber esse retângulo, e apagar duas

das partes pintadas com grafite. Conclúıda essa etapa, o discente mostrará para a

turma, que restou apenas uma parte pintada, com grafite, das seis partes, do retângulo

(ver Figura 4.10).

Figura 4.10: Desfazendo a pintura para gerar uma nova fração. Fonte: o autor.

Portanto, esse é momento proṕıcio, para o professor dizer à turma, que a operação

de subtração entre duas frações ocorreu, pois existiam três partes pintadas de seis

partes, apagaram-se duas das partes pintadas, e resultou uma parte pintada de seis

partes. Assim, o docente determinará ao estudante que escreva a solução da segunda

pergunta na forma: 3
6
− 2

6
= 1

6
. Nessa ocasião, o professor mostrará para turma,

que neste caso, quando ocorre a subtração entre duas frações, com os denominadores

iguais, o resultado é igual a outra fração, cujo denominador é igual ao denominador das

outras duas frações, e o numerador é igual a diferença obtida pela subtração entre os

numeradores das outras duas frações. Dessa maneira, o docente escreverá no quadro:
3
6
− 2
6
= 3−2

6
= 1

6
.

Para responder a última pergunta dessa atividade, falta resolver a operação 3
6
+ 2
6
. O

docente devolverá ao Grupo B, a figura do retângulo dividido em seis partes iguais com

as duas partes pintadas de lápis grafite, o professor escolherá um discente do Grupo

A, que deverá ir com um lápis grafite ao Grupo B, receber esse retângulo, e pintar

com grafite três partes que não estejam pintadas. Conclúıda essa etapa, o discente
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mostrará para a turma, que resultaram cinco parte pintadas, com grafite, das seis

partes, do retângulo (ver Figura 4.11).

Figura 4.11: Processo de pintura de partes fracionadas do retângulo. Fonte: o autor.

Portanto, essa é uma ocasião para o professor dizer à turma, que a operação de

adição com duas frações ocorreu, pois existiam duas partes pintadas com grafite, de

seis partes, em seguida pintaram-se mais outras três partes de grafite, resultando cinco

partes pintadas de grafite, de seis partes. Assim, o docente determinará ao estudante

que pintou, para escrever no quadro a solução da terceira pergunta na forma: 3
6
+ 2
6
= 5

6
.

Nesse momento, o professor mostrará para turma, que neste caso, quando ocorre a

adição com duas frações, com os denominadores iguais, o resultado é igual a outra

fração, cujo denominador é igual ao denominador das outras duas frações, e o nume-

rador é a soma obtida pela adição dos numeradores das outras duas frações. Dessa

maneira, o docente escreverá no quadro: 3
6
+ 2

6
= 3+2

6
= 5

6
. O docente ao término

desta atividade realizará no quadro com o aux́ılio de figuras, exemplos de adição com

frações, como os que estão a seguir.

Exemplo 1. Adição com frações próprias resultando em uma fração própria 1.

Qual é o número fracionário correspondente a 1
4
+ 1
6
?

Realizando a multiplicação com os denominadores das frações 1
4
e 1
6
, obtém-se que

4 · 6 = 24, dessa forma, existem frações equivalentes a essas, com os denominadores

iguais a 24. Assim, 1
4
= 1·6

4·6 =
6
24

e 1
6
= 1·4

6·4 =
4
24
.

A equivalência das frações 1
4
e 6
24

pode ser observada na Figura 4.12.

1Fração própria é aquela que o numerador é menor que o denominador [2].
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Figura 4.12: Representação de duas frações equivalentes. Fonte: o autor.

A equivalência das frações 1
6
e 4
24

pode ser observada na Figura 4.13.

Figura 4.13: Representação de duas frações equivalentes. Fonte: o autor.

Portanto, 1
4
+ 1
6
= 6

24
+ 4
24

poderá ser observada pela junção das partes coloridas da

Figura 4.14.

Figura 4.14: Representação referente à adição de duas frações. Fonte: o autor.
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Porém, essa representação da Figura 4.14 é equivalente a da Figura 4.15.

Figura 4.15: Representação da soma de duas frações. Fonte: o autor.

Logo, 1
4
+ 1
6
= 6

24
+ 4
24

= 6+4
24

= 10
24
.

Porém, decompondo o numerador, e o denominador, em fatores primos, podemos

obter a seguinte fração: 10
24

= 2·5
2·2·2·3 =

5
2·2·3 =

5
12
.

Contudo, 5
12
é a fração irredut́ıvel 2, e equivalente da fração 10

24
. Assim, conseguimos

ainda representar, através da Figura 4.16, as equivalências destas frações.

Figura 4.16: Representação de duas frações equivalentes. Fonte: o autor.

Depois de terminado o exemplo, o professor deverá refazê-lo, mostrando aos es-

tudantes, que exemplos deste tipo estão resolvidos em vários livros didáticos, como

[2], [3], [7] e [9], da seguinte forma: calcula-se primeiro o mı́nimo múltiplo comum

(mmc), dos denominadores, que neste exemplo são 4 e 6, geralmente pelo processo de

decomposição simultânea em fatores primos, cujo resultado neste caso é igual a 12.

Posteriormente, se obtém as frações equivalentes a 1
4
e 1
6
, com os denominadores iguais

ao mmc, que neste exemplo é 12, e cada numerador, das frações equivalentes, é obtido

2Fração irredut́ıvel é aquela que o numerador e o denominador são números primos entre si [2].
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pela multiplicação do numerador da fração, com o quociente da divisão do mmc pelo

denominador da respectiva fração. Assim, neste exemplo as frações equivalentes são:
1
4

= 3·1
12

= 3
12

e 1
6

= 2·1
12

= 2
12

, porém, 1
4

+ 1
6

= 3
12

+ 2
12

= 3+2
12

= 5
12

. O docente deverá

chamar atenção dos estudantes, que a primeira forma como este exemplo foi resolvido,

pode se tornar inconveniente, quando os denominadores forem muito elevados, pois

isso irá requerer mais tempo destinado aos cálculos, sendo mais conveniente, por uma

questão de redução do tempo, a resolução pela segunda forma utilizando o mmc no

cálculo, a não ser que os denominadores sejam primos entre si, caso em que o mmc

será o produto obtido pela multiplicação dos denominadores.

O professor deverá propor mais atividades de adições com frações, para que os es-

tudantes resolvam, como as que estão a seguir.

Exemplo 2. Adição de uma fração própria com uma fração própria resultando em

uma fração imprópria3.

Qual é o número fracionário correspondente a 2
3

+ 4
7
?

Exemplo 3. Adição de uma fração imprópria com uma fração própria resultando

em uma fração imprópria.

Qual é o número fracionário correspondente a 9
5

+ 1
2
?

Exemplo 4. Adição com frações impróprias resultando em uma fração imprópria.

Qual é o número fracionário correspondente a 5
2

+ 8
7
?

Exemplo 5. Adição de uma fração própria com um número natural (fração

aparente 4) resultando em uma fração imprópria.

Qual é o número fracionário correspondente a 3
4

+ 6?

Exemplo 6. Adição de um número natural (fração aparente) com uma fração

imprópria resultando em uma fração imprópria.

Qual é o número fracionário correspondente a 8 + 9
6
?

3Fração imprópria é aquela que o numerador é maior ou igual ao denominador [2].
4Fração aparente é aquela que o numerador é múltiplo do denominador [2].
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Posśıveis Continuações ou Desdobramentos:

As sugestões para outras atividades, que abordem os mesmos assuntos, são resolver

diversos exemplos, em que as operações de adição e subtração, tenham como soluções,

frações que sejam redut́ıveis, e através da decomposição do número natural em fatores

primos, tanto do numerador, como do denominador, os estudantes executem as divisões

necessárias e suficientes, para que as simplificações dessas frações as tornem irredut́ıveis.

4.3 Atividade com número misto

O número misto, composto de uma parte inteira e de uma parte fracionária, pode

por meio de frações equivalentes e algumas operações com frações, ser expresso através

de uma fração. A atividade seguinte contempla essa transformação de um número

misto em fração.

4.3.1 Atividade 10 - Número misto e biscoitos

Determinar uma fração que represente a quantidade de três biscoitos e meio.

Objetivos:

• Verificar, nesta atividade, que uma quantidade referente a um número inteiro de

unidades mais uma parte da unidade pode ser igual a um número fracionário;

• Observar quando no número fracionário o numerador for maior que o denomi-

nador, este número pode ser escrito como um número misto;

• Entender o número misto, como aquele composto de uma parte inteira e de uma

parte fracionária.

Público Alvo:

Estudantes do 6o ano do Ensino Fundamental, de acordo com os PCN.

Pré-requisito:

O discente deverá saber ler as frações, ter conhecimento de frações equivalentes,

e realizar corretamente as operações de multiplicação, adição e divisão com números
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naturais.

Materiais:

Quatro biscoitos retangulares inteiros e quatro pratos de plástico.

Recomendações Metodológicas:

Esta atividade será aplicada em sala de aula, local para o qual, o docente levará

todos os materiais necessários para a realização desta atividade, antes dela iniciar,

tendo esta tarefa que ser desenvolvida durante o horário da aula. Estes materiais serão

colocados sobre a mesa do professor, onde será feita toda a atividade. O docente deter-

minará que todos os estudantes fiquem assentados em suas respectivas carteiras para

fazer as anotações necessárias nos cadernos.

Dificuldades Previstas:

As dificuldades, que poderão surgir no decorrer desta atividade, são aquelas re-

ferentes às frações equivalentes, em especial, entre um número natural e uma fração

aparente, dessa forma, o professor deverá explicar, como se faz para obter as frações

equivalentes multiplicando o numerador e o denominador pelo número correto, e qual

é o intuito disso.

Descrição Geral:

Esta atividade será realizada em sala de aula e terá duração média de 15 minutos.

Inicialmente, o docente determinará que todos os estudantes fiquem assentados nas suas

respectivas carteiras, observando a atividade que o professor realizará sobre a mesa dele,

e fazendo as anotações em seus cadernos pelo menos daquilo que o professor escrever no

quadro. Sequencialmente, o docente colocará os quatro pratos plásticos sobre a mesa

dele, em seguida pegará o primeiro biscoito inteiro, mostrará para a turma, e o colocará

dentro de um prato, na sequência, pegará o segundo biscoito inteiro, mostrará para a

turma, e o colocará dentro de outro prato vazio, depois, pegará o terceiro biscoito

inteiro, mostrará para a turma, e o colocará dentro de outro prato vazio, e por último,

pegará o quarto biscoito inteiro, mostrará para a turma, e o colocará dentro do último

prato que estará vazio, dessa forma, em cada prato teremos um biscoito inteiro (ver
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Figura 4.17).

Figura 4.17: Materiais para Atividade 10. Fonte: o autor.

Na sequência, o docente pegará um desses biscoitos e o partirá ao meio, de modo

que toda a turma possa ver as duas partes iguais. Assim, o professor colocará no prato

que ficou vazio, apenas uma destas partes (ver Figura 4.18).

Figura 4.18: Demonstração de 3 biscoitos inteiros e 1 partido ao meio. Fonte: o autor.

Dessa forma, o docente deverá explicar para a turma, que a maneira de representar

esta quantidade, referente à metade do biscoito inteiro, é através da fração 1
2
, pois

o numerador representa uma destas duas partes iguais que correspondem ao biscoito
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inteiro, e o denominador representa as duas partes iguais que correspondem ao biscoito

inteiro. Com isso, o professor escreverá no quadro, que existem duas maneiras de

quantificar o resultado da operação de adição, referente aos três biscoitos e meio, uma

delas é na forma: 1 + 1 + 1 + 1
2

= 31
2
, que representa um número misto, composto de

uma parte inteira, que neste caso são os três biscoitos inteiros, e uma parte fracionária,

que neste caso é 1
2

representando a metade de um biscoito inteiro.

Essa operação de adição pode ainda ter o seu resultado representado por apenas

uma fração. Para isso, o docente deverá partir ao meio cada um dos três biscoitos que

estão inteiros, mostrando a turma que apesar disto, a quantidade referente a esses três

biscoitos ainda permanece a mesma, e recolocá-los partidos ao meio novamente nos

pratos (ver Figura 4.19).

Figura 4.19: Demonstração de meio biscoito e 3 outros biscoitos partidos ao meio.
Fonte: o autor.

O professor explicará que um biscoito inteiro é igual a duas metades de um biscoito

inteiro, sendo posśıvel fazer a representação destas duas metades pela fração 2
2
, pois o

numerador representa duas destas partes iguais que correspondem ao biscoito inteiro,

e o denominador representa as duas partes iguais que correspondem ao biscoito inteiro.

Dessa maneira, o docente escreverá no quadro que um biscoito inteiro pode ser quantifi-

cado através da fração 2
2
, portanto, 1 = 2

2
, assim, a operação de adição que quantifica

os 3 biscoitos e meio, pode ser ainda compreendida como: 1+1+1+ 1
2

= 2
2

+ 2
2

+ 2
2

+ 1
2
,

e devido os estudantes saberem realizar a adição com frações que possuem os denomi-

nadores iguais, teremos que: 1+1+1+ 1
2

= 2
2
+ 2

2
+ 2

2
+ 1

2
= 2+2+2

2
+ 1

2
= 6

2
+ 1

2
= 6+1

2
= 7

2
.
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Contudo, o discente terá a oportunidade de quantificar três biscoitos e meio, através

do número misto 31
2
. Porém, ainda é importante o docente ensinar, aos estudantes, a

transformar a fração 7
2

em um número misto, pois ao aplicar o algoritmo da divisão de 7

por 2, tem-se que 3 é o quociente, correspondendo aos 3 biscoitos inteiros que também

pode ser representado pela fração 6
2
, e 1 é o resto, representando 1

2
que é metade de

um biscoito, assim: 7
2

= 3 + 1
2

= 6
2

+ 1
2

= 31
2
. Ao final, o docente ficará disposto para

responder aos questionamentos dos estudantes.

Posśıveis Continuações ou Desdobramentos:

É sugestivo ainda, realizar outras atividades sobre este mesmo assunto, porém que

se refiram aos números mistos, para localizá-los na reta numérica, como 7
2

= 31
2

que

está posicionado entre 3 e 4.

4.4 Atividade de multiplicação com frações

Dado um número natural n, e um número fracionário a
b
, a multiplicação n · a

b
é igual

ao produto n·a
b

. De modo geral, dado dois números fracionários a
b

e g
h
, multiplicar a

b

por g
h

é o mesmo que realizar a operação a
b
· g

h
= a · 1

b
· g · 1

h
= a · g · 1

b
· 1

h
= a · g · 1

b·h cujo

resultado é igual ao produto a·g
b·h . Na atividade a seguir, serão utilizadas figuras para

exemplificar as multiplicações com frações.

4.4.1 Atividade 11 - Exemplificando as multiplicações com

frações utilizando retângulos

Realizar vários exemplos de multiplicação com frações utilizando retângulos.

Objetivos:

• Identificar a fração correspondente à parte destacada, da figura, em relação ao

todo;

• Introduzir na resolução de alguns exemplos envolvendo números fracionários, a

propriedade comutativa da multiplicação;

• Observar que a ordem das frações na multiplicação não altera o resultado.
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Público Alvo:

Estudantes do 6o ano do Ensino Fundamental, de acordo com os PCN.

Pré-requisito:

O estudante deverá ter conhecimento de frações equivalentes, propriedade comuta-

tiva da multiplicação e multiplicar corretamente números naturais.

Materiais:

Quadro da sala de aula, régua, esquadro, giz se o quadro for verde, e marcador para

o quadro, se for branco.

Recomendações Metodológicas:

Esta atividade será realizada em sala de aula, durante o horário da aula. Todos

os estudantes ficarão assentados em suas respectivas carteiras, atentos às explicações

do docente, escrevendo no caderno, todos os exemplos que o docente resolver no quadro.

Dificuldades Previstas:

As dificuldades possivelmente que os estudantes encontrarão, para realizar esta

atividade, será compreender nos exemplos que forem necessários, a aplicação da pro-

priedade comutativa da multiplicação com os números racionais. O professor deverá

relembrar que, esta propriedade foi anteriormente ensinada, nas operações fundamen-

tais com números naturais, devendo ser aplicadas agora com as frações.

Descrição Geral:

Esta atividade será realizada em sala de aula e terá duração média de 100 minutos.

Todos os desenhos e cálculos dos exemplos a seguir, serão explicados durante as suas

resoluções no quadro pelo docente aos estudantes. O que deve ficar notório para os

estudantes, em cada exemplo, é que o resultado da multiplicação de frações resultará

em um número fracionário cujo numerador é o produto obtido pela multiplicação dos

numeradores das frações, e cujo denominador é o produto obtido pela multiplicação
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dos denominadores das frações.

Exemplo 1. Multiplicação de frações impróprias resultando em uma fração im-

própria.

Qual é o número fracionário correspondente a 3
2
· 7
5
?

A fração 3
2
pode ser obtida pela adição das frações 2

2
e 1
2
, as quais correspondem às

partes coloridas da Figura 4.20.

Figura 4.20: Representação da fração 3
2
. Fonte: o autor.

Porém, a parte colorida da Figura 4.20, possui uma representação equivalente

através das frações unitárias conforme Figura 4.21.
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Figura 4.21: Representação da fração 3
2
por frações unitárias. Fonte: o autor.

Dessa maneira, a fração 3
2
= 3 · 1

2
.

A fração 7
5
pode ser obtida pela adição das frações 5

5
e 2
5
, as quais correspondem às

partes coloridas da Figura 4.22.

Figura 4.22: Representação da fração 7
5
. Fonte: o autor.

Porém, a parte colorida da Figura 4.22, possui uma representação equivalente

através das frações unitárias conforme a Figura 4.23.
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Figura 4.23: Representação da fração 7
5
por frações unitárias. Fonte: o autor.

Dessa forma, a fração 7
5
= 7 · 1

5
.

Assim, 3
2
· 7
5
= 3 · 1

2
· 7 · 1

5
. Portanto, aplicando a propriedade comutativa da

multiplicação 3 · 1
2
· 7 · 1

5
= 3 · 7 · 1

2
· 1
5
. Como 3 · 7 = 21, então 3 · 7 · 1

2
· 1
5
= 21 · 1

2
· 1
5
.

Multiplicar 1
2
por 1

5
, tem o mesmo significado que calcular 1

2
de 1

5
. Na Figura 4.24

a parte colorida correspondente à fração 1
5
.

Figura 4.24: Representação da fração 1
5
. Fonte: o autor.

Representaremos 1
2
· 1
5
na Figura 4.25.
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Figura 4.25: Representação da multiplicação de duas frações. Fonte: o autor.

Note que a Figura 4.25, representando o inteiro, pode ser igualmente dividida em

10 partes iguais, ao quadrado destacado, representado na Figura 4.26.

Figura 4.26: Representação do quadrado destacado. Fonte: o autor.

Dessa maneira, pode-se observar na Figura 4.27 que, este quadrado destacado re-

presenta 1
10

do inteiro.

Figura 4.27: Representação do produto de duas frações. Fonte: o autor.
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Logo, temos 1 quadrado em destaque, e 1
2
de 1

5
é igual a 1

10
, assim: 1

2
de 1

5
é igual a

1
2
· 1
5
= 1·1

2·5 =
1
10
. Portanto, 21 · 1

2
· 1
5
= 21 · 1

10
, mas 21 · 1

10
= 21

10
. Assim, 3

2
· 7
5
= 21

10
(ver

Figura 4.28).

Figura 4.28: Representação da fração 21
10
. Fonte: o autor.

Contudo, deve-se observar ainda que: 7
5
· 3
2
= 7 · 1

5
· 3 · 1

2
= 7 · 3 · 1

5
· 1
2
= 21 · 1

10
= 21

10
.

Assim, 3
2
· 7
5
= 7

5
· 3
2
= 21

10
. Dessa forma, pode-se constatar que a ordem das frações nas

multiplicações não altera o resultado.

Depois de conclúıdo esse exemplo, o professor enfatizará para a turma, que a forma

de resolução usada é uma maneira construtiva, utilizando retângulos, para representar a

multiplicação de duas frações, porém geralmente os livros didáticos, como [2], [3] e [11],

resolvem exemplos deste tipo da seguinte forma: 3
2
· 7
5
= 3·7

2·5 = 21
10
, ou seja, soluciona

a multiplicação da primeira fração pela segunda fração, através da fração 21
10
, cujo

numerador é o produto 21 obtido pela multiplicação do numerador 3 pelo numerador

7, e cujo denominador é o produto 10 obtido pela multiplicação do denominador 2

pelo denominador 5. Sendo esta maneira adotada pelos livros mais conveniente, pois a

resolução é mais rapidamente apresentada.

O docente deverá propor mais atividades de multiplicação com frações, para que os

estudantes resolvam, como as que estão a seguir.

Exemplo 2. Multiplicação de um número natural (fração aparente) por uma fração

própria resultando em uma fração própria.

Qual é o número fracionário correspondente a 2 · 3
7
?
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Exemplo 3. Multiplicação para verificar a propriedade comutativa da multipli-

cação, de um número natural (fração aparente) por uma fração própria resultando em

uma fração imprópria.

O número fracionário correspondente a 3 · 4
5

é igual ao número fracionário corres-

pondente a 4 · 3
5
?

Exemplo 4. Multiplicação de um número natural (fração aparente) por outra

fração aparente resultando em um número natural (fração aparente).

Qual é o número fracionário correspondente a 5 · 4
2
?

Exemplo 5. Multiplicação para verificar a propriedade distributiva da multipli-

cação em relação à adição, de um número natural (fração aparente) por uma fração

imprópria resultando em uma fração imprópria.

O número fracionário correspondente a 4 · 5
3

é igual ao número fracionário corres-

pondente a 4 ·
(

3
3

+ 2
3

)
?

Exemplo 6. Multiplicação de frações próprias resultando em uma fração própria,

para verificar a propriedade comutativa da multiplicação.

O número fracionário correspondente a 5
7
· 2

3
é igual ao número fracionário corres-

pondente a 2
3
· 5

7
?

Exemplo 7. Multiplicação de uma fração própria por outra fração imprópria resul-

tando em uma fração própria, para verificar a propriedade distributiva da multiplicação

em relação à adição.

O número fracionário correspondente a 4
11
· 7

3
é igual ao número fracionário corres-

pondente a 4
11
·
(

6
3

+ 1
3

)
?

Exemplo 8. Multiplicação de uma fração própria por uma fração imprópria resul-

tando em uma fração imprópria.

Qual é o número fracionário correspondente a 1
2
· 16

5
?

Posśıveis Continuações ou Desdobramentos:

Outra sugestão de atividade é desenvolver a multiplicação de frações com outra

figura geométrica, como o ćırculo. Pois, existe a possibilidade de percepção, por parte

dos estudantes, da compatibilidade entre os desenhos feitos e os resultados das multi-
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plicações dos números fracionários.

4.5 Atividade de divisão com frações

Dados dois números fracionários a
b

e g
h
, tal que g seja diferente de zero, dividir a

b

por g
h

é o mesmo que dividir as respectivas frações equivalentes, com os denominadores

iguais, nesta mesma ordem, assim: a
b
÷ g

h
= a·h

b·h÷
g·b
h·b =

(
a · h · 1

b·h

)
÷

(
b · g · 1

b·h

)
=

a·h· 1
b·h

b·g· 1
b·h

,

mas 1
b·h÷

1
b·h =

1
b·h
1

b·h
= 1, logo, a·h

b·g ·
1

b·h
1

b·h
= a·h

b·g ·1 = a·h
b·g . Portanto, a

b
÷ g

h
= a·h

b·g . Na atividade

a seguir, serão utilizadas figuras na realização das operações de divisão com frações,

usando para isso frações equivalentes.

4.5.1 Atividade 12 - Exemplificando as divisões com frações

utilizando retângulos

Realizar vários exemplos de divisão com frações utilizando retângulos.

Objetivos:

• Perceber que a divisão da primeira fração pela segunda fração, tem o mesmo

resultado da divisão da fração equivalente à primeira pela fração equivalente à

segunda, que possuem denominadores iguais;

• Compreender que os numeradores das frações equivalentes, com denominadores

iguais, podem ser usados para expressar a fração resultante da divisão entre duas

frações;

• Observar aplicando esta atividade, que não se faz necessário a memorização da

regra de divisão entre duas frações (em que se conserva a primeira fração e se

multiplica pelo inverso da segunda fração);

• Entender que a ordem das frações na divisão pode alterar o resultado.

Público Alvo:

Estudantes do 6o ano do Ensino Fundamental, de acordo com os PCN.
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Pré-requisito:

O estudante deverá ter conhecimento de frações equivalentes e realizar corretamente

as operações de multiplicação com frações.

Materiais:

Quadro da sala de aula, régua, esquadro, giz se o quadro for verde, e marcador para

quadro branco, se o quadro for branco.

Recomendações Metodológicas:

Esta atividade será realizada em sala de aula, durante o horário da aula. Todos os

estudantes ficarão assentados em suas respectivas carteiras, atentos às explicações do

docente, escrevendo no caderno, todos os exemplos que o docente fizer no quadro.

Dificuldades Previstas:

As dificuldades dos estudantes, que possivelmente existirão, nesta tarefa, referem-se

ao por que têm que reduzir ao mesmo denominador as frações equivalentes, para em

seguida, realizar a divisão. O professor deverá mostrar pelas figuras, que a divisão en-

tre as frações é mais facilmente percept́ıvel, quando as respectivas frações equivalentes

estão reduzidas ao mesmo denominador.

Descrição Geral:

Esta atividade será realizada em sala de aula e terá duração média de 100 minutos.

Todos os desenhos e cálculos dos exemplos a seguir, serão explicados durante as suas

resoluções no quadro pelo docente aos estudantes. O que deve ficar notório para os

estudantes, em cada exemplo, é que o resultado da divisão da primeira fração pela

segunda fração é o mesmo resultado da divisão da fração equivalente à primeira pela

fração equivalente à segunda, que possuem os denominadores iguais, assim, o resultado

desta divisão será uma fração cujo numerador é o numerador da fração equivalente à

primeira, e o denominador é o numerador da fração equivalente à segunda. Porém, o

professor ao término de cada exemplo, terá que ser enfático, ao dizer que em vários

livros didáticos a divisão da primeira fração pela segunda fração é obtida pela multipli-
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cação da primeira fração pelo inverso da segunda fração, desde que esta segunda fração

seja diferente de zero.

Exemplo 1. Divisão de uma fração imprópria por outra fração imprópria resul-

tando em uma fração imprópria.

Qual é o número fracionário correspondente a 3
2
÷ 7
5
?

Realizando a multiplicação com os denominadores das frações 3
2
e 7
5
, obtém-se que

2 · 5 = 10, dessa forma, existem frações equivalentes a essas, com os denominadores

iguais a 10. Assim, 3
2
= 3·5

2·5 =
15
10

e 7
5
= 7·2

5·2 =
14
10
.

A equivalência das frações 3
2
e 15
10
pode ser observada pelas partes coloridas na Figura

4.29.

Figura 4.29: Representação de duas frações equivalentes. Fonte: o autor.
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A equivalência das frações 7
5
e 14
10
pode ser observada pelas partes coloridas na Figura

4.30.

Figura 4.30: Representação de duas frações equivalentes. Fonte: o autor.

Portanto, como 3
2
= 15

10
= 15· 1

10
, pode-se ainda observar a representação da operação

15 · 1
10

pelas partes coloridas na Figura 4.31.
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Figura 4.31: Representação da fração 15
10
. Fonte: o autor.

Portanto, como 7
5
= 14

10
= 14· 1

10
, pode-se ainda observar a representação da operação

14 · 1
10

pelas partes coloridas na Figura 4.32.

Figura 4.32: Representação da fração 14
10
. Fonte: o autor.

Porém, dividir a fração 3
2
pela fração 7

5
, é o mesmo que dividir o número fracionário
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15
10
pelo número fracionário 14

10
, cujo resultado é igual ao obtido pela operação

�
15 · 1

10


÷�

14 · 1
10


.

Portanto,
�
15 · 1

10


÷

�
14 · 1

10


=

15· 1
10

14· 1
10

.

Contudo, 1
10
÷ 1
10

=
1
10
1
10

, pode ser observada com o uso da Figura 4.33.

Figura 4.33: Comparando as frações. Fonte: o autor.

A Figura 4.33 mostra que 1
10

cabe uma vez em 1
10
, ou seja, 1

10
÷ 1
10

=
1
10
1
10

=1 .

Assim,
�
15 · 1

10


÷

�
14 · 1

10


=

15· 1
10

14· 1
10

= 15
14
·

1
10
1
10

= 15
14
· 1 = 15

14
.

Logo, 3
2
÷ 7
5
= 15

10
÷ 14
10

=
�
15 · 1

10


÷

�
14 · 1

10


= 15

14
(ver Figura 4.34).
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Figura 4.34: Representação da fração 15
14
. Fonte: o autor.

Depois de conclúıdo esse exemplo, o professor enfatizará para a turma, que a forma

de resolução usada é uma maneira construtiva, utilizando retângulos, para representar

a divisão da primeira fração pela segunda fração, porém geralmente os livros didáti-

cos, como [2], [3], [7], [9] e [11], resolvem exemplos deste tipo da seguinte forma:
3
2
÷ 7

5
= 3·5

2·7 =
15
14
, ou seja, soluciona a divisão da primeira fração pela segunda fração,

através da fração 15
14
, cujo numerador é o produto 15 obtido pela multiplicação do nu-

merador 3, da primeira fração, pelo denominador 5 da segunda fração, e cujo denomi-

nador é o produto 14 obtido pela multiplicação do denominador 2, da primeira fração,

pelo numerador 7, da segunda fração. Sendo esta maneira adotada em vários livros

didáticos, mais conveniente para solucionar a divisão entre duas frações, pois a resposta

é mais rapidamente apresentada. Porém, o professor poderá apresentar para a turma, a

resolução desse exemplo, ainda da seguinte maneira: 3
2
÷ 7
5
= 3·5

2·5 ÷
2·7
2·5 =

3·5
2·7 =

15
14
, o que

exemplifica conservar a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda fração.

Contudo, o docente deverá mostrar também que 7
5
÷ 3
2
= 7·2

5·2 ÷
3·5
2·5 =

14
10
÷ 15
10

= 14
15
. Isso

evidencia que a ordem das frações na divisão pode alterar o resultado.

O docente deverá propor mais atividades de divisão com frações, para que os estu-

dantes resolvam, como as que estão a seguir.
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Exemplo 2. Divisão de uma fração própria por outra fração própria resultando

em uma fração própria.

Qual é o número fracionário correspondente a 1
2
÷ 3

5
?

Exemplo 3. Divisão de uma fração própria por outra fração imprópria resultando

em uma fração própria.

Qual é o número fracionário correspondente a 1
5
÷ 4

3
?

Exemplo 4. Divisão de uma fração própria por outra fração própria resultando

em uma fração imprópria.

Qual é o número fracionário correspondente a 2
3
÷ 5

8
?

Exemplo 5. Divisão de uma fração própria por um número natural (fração

aparente) resultando em uma fração própria.

Qual é o número fracionário correspondente a 4
7
÷ 3?

Exemplo 6. Divisão de um número natural (fração aparente) por uma fração

própria resultando em uma fração imprópria.

Qual é o número fracionário correspondente a 2÷ 7
9
?

Exemplo 7. Divisão de uma fração imprópria por outra fração imprópria resul-

tando em uma fração própria.

Qual é o número fracionário correspondente a 3
2
÷ 8

5
?

Exemplo 8. Divisão de uma fração imprópria por outra fração própria resultando

em outra fração imprópria.

Qual é o número fracionário correspondente a 5
3
÷ 1

4
?

Exemplo 9. Divisão de uma fração imprópria por um número natural (fração

aparente) resultando em uma fração própria.

Qual é o número fracionário correspondente a 7
2
÷ 9?

Exemplo 10. Divisão de uma fração imprópria por um número natural (fração

aparente) resultando em uma fração imprópria.

Qual é o número fracionário correspondente a 17
6
÷ 2?
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Posśıveis Continuações ou Desdobramentos:

É sugestivo aplicar, outras atividades abordando, divisão com frações de maneira

a obter, como resultado, frações que sejam redut́ıveis, com o intuito de haver decom-

posições em fatores primos, dos numeradores e dos denominadores, para fazerem as

simplificações com as frações, tornando-as irredut́ıveis.



Caṕıtulo 5

Considerações finais

A construção deste conjunto de atividades levou a reflexão sobre a possibilidade de

criação de novas propostas de trabalho para o ensino da matemática. Como sujeito

imagético, o ser humano apresenta uma tendência acentuada de aprendizagem a partir

daquilo que vê e manipula. Desta forma, atividades elaboradas, partindo do pressupos-

to da experimentação prática, alcançam maior êxito entre os estudantes nas ciências

em geral e em espećıfico, no caso da matemática.

Desta forma, as atividades aqui elaboradas contemplaram a experimentação como

caminho à compreensão do conteúdo de frações. Através dela, é posśıvel que os es-

tudantes alcancem um entendimento trilhando vias diferentes daquelas convencionais.

Assim, as doze atividades possuem uma lógica crescente do surgimento da necessidade

de uso das frações até a resolução de operações com elas. Neste ı́nterim, é posśıvel, ao

estudante compreender que o significado das frações é, na verdade, o entendimento do

conceito aplicado a uma situação, e que em grande parte das operações com frações,

a compreensão da equivalência entre elas é elemento facilitador para resolução de pro-

blemas, sem necessariamente o uso de regras convencionadas.

Entretanto, é importante registrar que este trabalho vem como mais uma possibi-

lidade de ensino do conteúdo de frações, e que não substitui, em nenhuma hipótese, os

livros didáticos de matemática adotados para o ensino de frações.
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